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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período da Primeira Sessãd Legislativa
da Décima NonaLegislatura, realizada no dia vinte e dois de setembro do ano de dois mil e vinte
e um, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o
vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a
todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: O
vereador JK DO POVÃO (PSDB) lamentou pela obra no Hospital Municipal de Santarém.
Segundo ele, a serviço diminuiu a quantidade de leitos na unidade. Relatou ainda sobre a
quantidade de idosos na espera por atendimento, enfatizando que continuará cobrando o Poder
Público em favor da saúde. O vereador CARLOS MARTINS (PT) registrou a devolução do
projeto de lei de iniciativa da Prefeitura de Santarém que trata sobre o contrato de operação de
crédito de R$ 40 milhões. Disse que não acredita que o projeto seja essencial para o Município no
atual momento,e que deve haver outros meios de conseguir os recursos necessários. Enfatizou sua
preocupação em relação ao referido projeto uma vez que o município ainda goza do empréstimo
de R$123 milhões. O vereador JANDER ILSON PEREIRA (DEM) fez destaque em relação a
ação em conjunto com o Deputado Júnior Ferrari e o presidente Ronan Liberal Jr, em Brasília,

para tratar sobre a condição dos pescadores e feirantes na atual crise enfrentada pela doença de
HAFF, Em reunião com o Secretário José Guilherme Leal da Secretaria de Defesa Agropecuária,
o mesmo afirmou que a doença pode ocorrer por outros fatores, pois existem evidências de pessoas
que adquiriram a doença sem consumir peixe. Em outro momento foi discutido com o Secretário
de Pesca Jairo Gund, um possível auxílio aos pescadores; também,sobre o novo sistema de registro
de produção. De acordo com ele, há uma inviabilidade do projeto por falta de recursos e pela
diferença socioeconômica enfrentada pelos pescadores da região. O vereador JOSAFÁ
GONSALVES (PL) externou seu apoio ao centenário do educador Paulo Freire que, segundo ele,
tem sido criticado pelo Governo Federal. Na ocasião, criticou a fala do Ministro da Educação que
se posicionou contra a igualdade na educação para crianças com deficiência e contra o ensino

superior para todos; mostrou ainda sua insatisfação, pois até o presente momento o precatório não
foi pago aos profissionais da educação pública. Finalizou relatando que graças a ementa
parlamenta feita pelo Deputado José Maia Tapajós conseguiram R$ 250 mil para a Ação Cidadania

em parceira com a Defensoria Pública. O vereador JÚNIOR TAPAJÓS (PL) informou que o

Deputado José Maia Tapajós, após audiência com o Governador Hélder Barbalho, garantiu um
convênio de R$ 250 mil para a Ação Cidadania que estará emitindo RG e que atenderá os
Municípios de Santarém, Mojuí e Belterra, na Arena Djalma Lima. Também foi arrecadado na
referida audiência três milhões e quinhentos mil reais (3.500.000,00) para trabalhar nos ramais do

município, e foi incluído ainda 30 quilômetros na Transarapixuna e mais 20 quilômetros para o

município de Santarém. Finalizou registrando que o Deputado José Maia Tapajós, em seus nove
anos de mandato, tem trabalhado em prol do Município; dessa forma, ressalvou a importância de
ter um deputado estadual representando o povo santareno. O vereador ANGELO TAPAJOS
(REPUBLICANOS) fez destaque ao evento de prevenção ao suicídio que ocorreu na orla de

Santarém. Em seguida, relatou que a Casa de Leis esteve recebendo a Secretaria Nacional da

Juventude que trouxe discussões importantes em favor da juventude; na ocasião, colocou em
destaque o projeto ID JOVEM,aplicativo que oferece diversos benefícios aos usuários. O vereador

RONAN LIBERAL JR. (MDB) endossoua fala do vereador JanderIlson Pereira, sobre a viagem
a Brasília que reforça o pedido do Poder Legislativo acerca da problemática da doença de HAFF

que vem afetando a região e o Estado. Ressaltou que a população está amedrontada, pois já
passaram por um período de pandemia, agora vivem umacrise com o pescado. Cobrou junto a
Secretaria do Pescado esclarecimentos frente a doença e apoio financeiro aos pescadores.
Registrou ainda que encaminhou uma indicação, fruto de um projeto de lei, que reduz uma hora
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na carga horária dos servidores das redes municipais que possuem dependentes com algum tipo de
deficiência. Disse também queirá encaminhar ao Poder Executivo a sugestão de um projeto delei
tratando sobre o assunto. Na ocasião, destacou que a Câmara de Santarém, como um Poder
independente, fará uma resolução para que os servidores da Casa que estejam nessas condições,
gozem desse benefício. Encerrou falando que a Escola do Legislativo iniciará no mês de outubro,
nos dias 21 a 23, em parceria com Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Pela
ordem, o vereado ALEXANDRE MADURO (MDB) sugeriu que seja feita uma pauta junto ao
Governo do Estado para que o pescador seja assistido. O vereador RONAN LIBERAL JR.
(MDB) concluiu informando que no dia 30 de setembro o Governador Hélder Barbalho estará em
Santarém para reunião com os 34 prefeitos da região, e que estará participando do primeiro
encontro de vereadores da Associação dos Municípios das Rodovias transamazônica e Região
Oeste do Pará (AMUT), no dia 01 outubro. Finalizou destacando a importância de realizar uma
reunião com o governador do Estado para apresentar as demandas do município. Pela ordem, o
vereador GERLANDE CASTRO (PSB) enfatizou que os parlamentares da Casa não podem perder
a oportunidade de fala com o Governador, em favor da saúde do município. TEMPO DAS
BANCADAS:O vereador ALEXANDRE MADURO (MDB) agradeceu pelo sucesso da sessão
especial pelo Dia do Contador, que aconteceu na última terça-feira, parabenizando todos os
contadores pelo seu papel na sociedade. Em seguida, manifestou seu apoio aqueles que vivem da

comercialização do pescado no município. Aparte, o vereador CARLOS MARTINS (PT) relatou
a possiblidade de um novo caso da doença da urina preta em Santarém. Segundoele, devem buscar
uma solução imediata e debates diariamente sobre a questão na tribuna. Aparte, o vereador
JANDER ILSON PEREIRA (DEM) lamentoua falta de políticas públicas em favor da categoria
dos pescadores neste momento. Disse ainda que a categoria almeja melhorias de vida, no entanto,
isso não é oferecido a mesma. O vereador reafirmou que o pescado não está proibido na região,
pois não há evidencias que comprovem que a doença se manifeste pela ingestão do pescado. O

vereado ALEXANDRE MADURO (MDB) finalizou dizendo ser precoce falar que o peixe é o

agente da doença, pediu celeridade no resultado comprovando o motivo da doença. Concluído o

Grande Expediente passamos para a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do
dia 13 de setembro de 2021, que após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Em
continuidade houve a leitura dos expedientes recebidos: MEMO. 058/2021 — GAB.Ver. Elielton
Lira (AVANTE); MEMO. 001/2021 — GAB. Ver. ERASMO MAIA(DEM); MEMO. 075/2021
Erlon Rocha (MDB); OF. 072/2021 — Controladoria Geral do Município de Santarém; OF.
112/2021 - GAB. AMUT; MEMO. 1337/2021 — SEMSA. Não havendo encaminhamentos de

projetos, passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das
matérias em pauta. TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Moção de Aplausos
235/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); Moção de Aplausos 236/2021, de autoria

do vereador Raimundo Feleol (PP); Moção de Aplausos 237/2021, de autoria do vereador Carlos
Martins (PT). Dando seguimento na pauta, houve o retorno do pedido de vista do Projeto de Lei
Nº 2125/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação
de crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providências. O vereador Alysson Pontes
esclareceu que foi lido o projeto como um todo na última sessão, em seguida, deu-se seguimento
as discussões. Na ocasião, o vereador Murilo Tolentino pediu vista da matéria, o que foi acatado

pela Mesa Diretora. Ato contínuo, deu-se continuação a pauta com a aprovação da Indicação
267/2021, de autoria do vereador Ângelo Tapajó (Republicanos); Indicação 271/2021, de autoria

do vereador Professor Josafá Gonçalves(PL); Indicação 272/2021, de autoria do vereador

Aguinaldo Carvalho de Aguiar (PSL); requerimentos 1922 e 1923/2021, de autoria do vereador

Angelo Tapajós (Republicanos); requerimentos 1934 e 1935/2021, de autoria do vereador Alysson
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Pontes (PSD); requerimentos 1943 a 1946/2021, de autoria do vereador Aguinaldo Promissório
(PSL); requerimentos 1948,1949, 1955 e 1956/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduro
(MDB); requerimento 1958/2021, de autoria da vereadora Adriana Almeida (PV); requerimentos
1961 e 1962/2021, de autoria do vereador Murilo Tolentino (PSC); requerimentos 1964
a1968/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD); requerimentos 1969 e 1970/2021, de
autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimentos 1976 a 1983/2021, de autoria do vereador
Alexandre Maduro (MDB); requerimentos 1984 a 1989/2021, de autoria do vereador Aguinaldo
Promissório ( PSL); requerimento 1991/2021, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB);
requerimentos 1993 e 1994/2021, de autoria do vereador Prof. Josafá Gonçalves (PL);
requerimento 1995/2021, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB). Entrou em discussão os
PROJETO DE LEI (ALIENAÇÃO)/2021, que autoriza o Poder Executivo a vender fração do
solo de seu domínio nesta cidade a Raimundo Rodrigues Sousa — PROC. Nº 128/2021, Francisca
Lima Pereira - PROC. Nº 131/202, João Alves Delgado Júnior - PROC. Nº 139/2021, João Alves
Delgado — PROC. Nº 142/2021, Opções Engenharia E Serviços Ltda - PROC. Nº 143/2021,
Opções Engenharia E Serviços Ltda — PROC. Nº 144/2021, Opções Engenharia E Serviços Ltda
— PROC. Nº 145/2021, Opções Engenharia E Serviços Ltda — PROC. Nº 146/2021, Opções
Engenharia E Serviços Ltda - PROC. Nº 147/2021, Letícia Maria Carmo De Castro — PROC. Nº
149/2021, Construtora Porto Novo Eireli Me - PROC. Nº 156/2021, Walciney Menezes Da Silva
— PROC. Nº 159/2021, Diana Leslie Medrano Rivera —- PROC. Nº 127/2021, Aglison Bruno
Monteiro - PROC. Nº 132/2021, Maria Nataide Cardoso - PROC. Nº 152/2021, Mirdes Maria
Selzler - PROC. Nº 154/2021, Janilson Cohen Paranatinga - PROC. Nº 160/2021, Flavio Maurício
Ferreira Melo E Fábio Ferreira Melo - PROC. Nº 126/2021. Após a leitura, os projetos foram

aprovados em bloco, por unanimidade em 1º e 2º discussão. Concluído a pauta, o presidente
RONAN LIBERAL JR. (MDB), encerrou os trabalhos convidando a todos para a próximasessão.
Vereadores presentes: ALEXANDRE MADURO (MDB), ADRIANA ALMEIDA (PV),
CARLOS MARTINS (PT), GERLANDE CASTRO (PSB), JK DO POVÃO (PSDB), DIDI
FELEOL (PP), JÚNIOR TAPAJÓS (PL), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS), ENF.
MURILO TOLENTINO (PSC), JANDER ILSON PEREIRA (DEM), ALYSSON PONTES
(PSD), PROF. JOSAFÁ DO SINPROSAN (PL), RONAN LIBERAL JR. (MDB), ERASMO
MAIA (DEM), AGUINALDO PROMISSÓRIA (PSL). AUSENTES COM JUSTIFICATIVA:
SÍLVIO NETO (DEM), CARLOS SILVA (PSC), ERLON ROCHA (MDB), ELIELTON
LIRA (AVANTE), ENFERMEIRA ALBA LEAL (MDB), BIGA KALAHARE (PT). E para
constar, mandou lavrar a ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por quem de
direito.
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